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Prost Bertel Aasen og fung. sokneprest Sveinung Enstad. Fra innsettelsen 1. januar 2015.
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Sveinung Enstad (fung. sokneprest  
01.01.15 til 30.06.16)
Tlf. 467 64 849
Privat: 93269690
E-post: sveinung.enstad@ 
kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Helge Venås
Tlf. 468 20 024
Privat: 481 13 942
E-post: helge.venas@ 
kirken.trondheim.no

Kantor Christine Goedecke
Tlf. 909 66 315
Privat: 416 74 548
E-post: christine.goedecke@ 
kirken.trondheim.no

Prostiprest Thore Nome
Tlf. 909 45 104
E-post: thore.nome@ 
kirken.trondheim.no

Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post: bjorn.olav.berg@ 
kirken.trondheim.no

Sokneprest Dagfinn Thomassen
Tlf. 915 12 075
E-post: dagfinn.thomassen@ 
kirken.trondheim.no 
(perm 01.01.15 til 30.06.16)

Besøksadresse:
Heimdalsvegen 4
Postadresse: 7080 Heimdal
Åpningstider: Tirsdag–fredag kl. 9–15.
Mandag stengt.
Prestens treffetid: Tirsdag og fredag kl. 10–12.  
Ellers etter avtale.

Redaksjon:
Helge Venås (ansv.), tlf. 468 20 024 MENIGHETENES KONTONUMMER

Byneset:  8601.43.53757
Leinstrand:  8601.43.53722 
Menighetsbladet: 8601.43.53757

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med  
fem nummer i 2015.

Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: Uke 9, 19, 36, 42 og 50

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 14.04. 
og sendes til: helge.venas@kirken.trondheim.no

Årsrapportene for menighetene er lagt ut på våre hjemmesider:
www.byneset.kirken.trondheim.no / www.leinstrand.kirken.trondheim.no

Menighetene på våre hjemmesider:
www.leinstrand.kirken.trondheim.no | www.byneset.kirken.trondheim.no | www.tøtsj.no

Ofringer siden sist

14.12. kr 1.458,-  Menighetens arbeide (Rye kapell) 
21.12. kr 3.613,-  Kirkemusikalsk arbeide (Byneset kirke)
21.12. kr 1.235,-  Kirkens nødhjelp (Bydelskafeen Spongdal)
24.12. kr 14.106,-  Kirkens Nødhjelp (Byneset kirke)
24.12. kr 7.040,-  Kirkens Nødhjelp (Leinstrand kirke)
25.12. kr 2.135,-   Det Norske Misjonsselskap (Byneset kirke)
26.12. kr 2.210,-   Det Norske Misjonsselskap (Leinstrand kirke) 
11.01. kr 1.978,-   Menighetens arbeide (Leinstrand kirke)
18.01. kr 2.144,-   Menighetens arbeide (Byneset kirke) 
25.01. kr 1.825,-   Menighetens arbeide (Leinstrand kirke) 
01.02. kr 2.370,-   Det Norske Bibelsselskap (Byneset kirke) 

Bjørn-Olav Berg
tlf. 918 79 489

Ingegjerd Opland
tlf. 922 42 223

Anders Lauglo
tlf. 72 84 64 21

Einar Hjellen
tlf. 404 73 676

Menighetsrådene:

Byneset menighetsråd,
leder Ola Håvard Aasen  
tlf. 922 94 014 

Leinstrand menighetsråd, 
leder Kari Borten Moe 
tlf. 911 12 972

Døpte:
14.12. Maren Gangåssæter, Rye kapell
14.12. Mikaela Christine Elise Ellefsen, Rye kapell
28.12. Kim Harald Tamlag Haugrønning, Tiller kirke
11.01. Amalie Storsve Gunnes, Klæbu kirke
11.01. Mathias Nygård Eide, Leinstrand kirke
18.01. Gaute Krogstad Nordtiller, Heimdal kirke
18.01. Adrian Fines Matus, Byneset kirke            
01.02. Heidi Elise Langlo Hamstad, Byneset kirke
08.02. Iben Karstensen, Leinstrand kirke

Vigde:
15.11.: Charlane Selim Omambac og Geir Egil Vaagen, Byneset kirke

Døde:
22.12. Ingebjørg Sofie Eldegard, Leinstrand,  f. 1924
02.01. Oddmund Langlo, Byneset,  f. 1936

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Slekters gangKirkens ansatte
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«Det var trivelig, ja». «Gunn» har nettopp møtt igjen en gammel  
venninne på et uventet sted og tatt en kaffekopp. «Vi må 
 treffes snart igjen». Utveksling av telefonnummer, med gode 
hensikter. Men hverdagen innhenter dem begge, og det blir 
aldri noen andre treff. 

«Det her er jo helt forferdelig». «Kjell» er du på reise i Øst-
Europa, og besøker et barnehjem med elendig standard. 
«Når jeg kommer hjem til Norge, skal jeg bli fast giver 
til organisasjonen som støtter dette hjemmet», tenker 
han. Men Kjell ofrer ikke barnehjemmet en tanke når 
han er vel hjemme i stua si, og ser på TV en fredags-
kveld etter en slitsom uke. 

Det er vel slik for de fleste; i noen situa-
sjoner kjenner en overveldende følelse av 
hva som er godt og rett og fint, men så 
glemmer vi det. Eller, det er ikke sikkert vi 
glemmer det, men vi mangler kraften til å 
omsette tankene i praksis. 

Vi synes det er viktig og riktig med miljøvern, 
men gjør ikke noen reduksjon i forbruk av res-
surser. Mange synes kanskje til og med det 
er fint i kirken, men så blir det ikke til at en 
går i kirken mer enn høyst nødvendig. 

Det er mange ansvarsfulle og engasjerte 
 foreldre, som tar verv og gjør arbeid ingen 
andre vil gjøre, og NOEN må jo gjøre det. Ære 
være dem for det. Men så ble det bare sånn, 
og ungdommene flyttet hjemmefra uten at en 
fikk satt seg ned og snakket om hva en egent-
lig syntes var god tidsbruk. Hvor var kraften til 
å skjære gjennom og si: 

«Vi vil ha tid til ikke å måtte gjøre noe? Til 
andre hobbyer, til å besøke noen uten at det 
var noen spesiell anledning?»

Så er det barn og ungdommer som bruker et stadig høyere 
antall timer på TV, PC og mobiltelefon hver dag. Tidstyver i 
mange fasonger.

Her er jeg ikke ute etter å ta noen, jeg snakker på vegne av meg 
selv og min familie og. 

Men hvis du ser alvorlig på meg og spør hva som er viktigst, 
svarer jeg «Jesus». Om det slår ut i praksis hele tiden, er tvil-
somt, men jeg har jo drahjelp i de daglige gjøremål, som 
innebærer nærkontakt med Bibelen, med sakramentene: 
dåp og nattverd, og med døden. 

Det jeg selv og verden for øvrig trenger, er først 
og fremst tilgivelse og evig liv gjennom Jesus. I 
tillegg trenger vi også eksemplets makt fra det 
eneste liv som er levd i sannhet og usvikelig 
kjærlighet, som i generasjoner før oss har inspi-
rert til gode gjerninger, fredsprosesser, skapt 
håp og nytt mot. Alle hadde de Jesus som et for-
bilde; Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., 
Gandhi, Dalai Lama (ja, han har lest Bibelen fra 
perm til perm) Mor Teresa, Bono. 

Noen går med WWJD-armbånd, forkortelse for 
What Would Jesus Do? For en synlig påminnelse 
om å velge rett. Noen korser seg for minne seg 
selv på dåpen og hvem en EGENTLIG lever for. 

Men blir vi likevel generasjonen hvor Jesus 
 kommer ut av syne, og ut av sinn? 

Hvor tidstyvene fikk det som de ville?
Står vi på regnskapsdagen og sier at det ble bare 
sånn? Eller skjærer vi gjennom og sørger for at 
Jesus stadig få innflytelse på hjertet og livet? Og 
samles der hvor Jesus er malt, og stadig males, 
for øynene på oss?

Sveinung

Ute av syne, ute av sinn

Til ettertanke



Elveseter  
Begravelsesbyrå

Lyngv. 3

Heimdal
72 84 50 80

Vi ønsker å stå til Deres tjeneste.
Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet. 

FLATÅS 
BEGRAVELSESBYRÅ

Ditt prisgunstige alternativ med
tradisjon og kvalitet siden 1849

Telefoner dag/kveld/helg:
73 99 22 22 – 926 09 098

4      Byneset og Leinstrand menighetsblad 1-2015

Vi har fått ny såkalt fungerende sokneprest på Byneset som skal 
være i ett og et halvt år, Sveinung Enstad. Dagfinn  Thomassen 
skal være prost i Namdalen i samme periode. Men hvem er 
denne karen med kjole og rundsnipp? En samtale med ham ga 
meg et bedre bilde av det. Sveinung er født i 1974 i Stavanger, 
men har vokst opp litt rundt omkring. Det kan  nevnes Nordvest-
landet, Etiopia, Hongkong, Lierne og  Vikersund. Det var først 
i 2006 han kom til Trondheimsområdet, nærmere bestemt 
Heimdal hvor han har vært kapellan. I tillegg til å være prest 
er han en ivrig musiker. Han spiller gitar, så vel klassisk som 
el.gitar, piano, bass, slagverk, synger, og elsker å lage musikk.

Hvor har du utdannelsen din fra sokneprest? 
Jeg gikk på Menighetsfakultetet fra 1995 til 2001 med et 
avbrekk i 98/99 hvor jeg tok et vintersemester i Leipzig i 
 Tyskland. En av praksisperiodene mine hadde jeg i Sjømanns-
kirken i Hamburg.

Portrettet
Du har jobbet lenge i Heimdal menighet.  
Hva har vært dine arbeidsfelt der? 
Jeg har jobbet mye med den yngre garde. Både familiearbeid, 
ungdomsklubb og ungdomskor har vært sentrale arbeidsopp-
gaver.

Hva slags type prest er du egentlig? 
Det er et spørsmål som ikke er enkelt å svare på. Jeg prøver å 
være meg selv. Utover det vil jeg oppfordre folk til å komme til 
kirken for å finne det ut selv.

Hva liker du best å gjøre som prest? 
Jeg må nok si at forkynnelse og sjelesorg er områder som  ligger 
mitt hjerte nært. I tillegg så er jeg veldig glad i å dra på leir.

Hva tror du vil bli annerledes på Byneset og 
Leinstrand med deg som prest? 
Alle prester har sin personlighet og stil, så variasjon er ikke til å 
unngå. Jeg er også litt yngre enn min forgjenger, og har kanskje 
andre referanser jeg griper til i forkynnelsen.

Hva er dine sterkeste sider? 
Jeg er tålmodig. Jeg tror jeg behandler Kong Salomo og  Jørgen 
Hattemaker likt. Jeg mener forkynnelsen er en av mine gode 
sider. I tillegg trives jeg godt sammen med ungdom og tror 
jeg har lett for å få kontakt med, og kommunisere med den 
 gruppen. 

Hva er dine ønsker som prest på Byneset og 
Leinstrand? 
Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med folket der. Jeg håper 
også at jeg klarer å bruke mine evner og anlegg til å formidle 
budskapet slik at det angår folk.

Vi ønsker Sveinung lykke til i hans tjeneste i kirkene på  Byneset 
og Leinstrand, og gleder oss til å bli bedre kjent med han.

Tekst: Bjørn-Olav Berg



Dugnad

Kirsten I Rye pusser sølv og messing i Byneset 
kirke før jul.

Tur til IMI Stølen

Juletrefest

Ungdomsledere fra Byneset og Leinstrand på IMI Stølen Oppdal.

Fra diakoniutvalgets juletrefest på Bydelskafeen Spongdal  7. januar 2015.
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Glimt fra menighetslivet
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Annonser og kunngjøringer
Årsmelding for Byneset og Leinstrand 
menighetsblad 2014

Redaksjonskomiteen har i 2014 bestått av:
• Dagfinn Thomassen (ansv.)
• Ingegjerd Opland
• Bjørn-Olav Berg
• Anders Lauglo
• Einar Hjellen
Helge Venås er regnskapsfører.

Bladet kom også i 2014 ut med seks nummer og trykkes i et 
opplag på 2500. Av disse distribueres 1750 til husstander i 
 soknene. Byneset Leinstrand skolekorps har hatt ansvar for 
dette. 270 blad sendes til abonnenter i landet for øvrig. Dette  
er en betydelig nedgang som skyldes at vi har ryddet opp  
i listene våre. 4 blad sendes til utlandet.

Trykkeri er fremdeles Skipnes Kommunikasjon. Samarbeidet 
med dem fungerer meget godt. Hvert nummer utgis i farger.

Økonomi
Dette året har vi klart å snu den økonomiske utviklingen fra de 
siste årene og kan melde om et overskudd på ca. kr 40.000,-. 
Dette skyldes et iherdig og godt arbeid med å rydde opp i 
abonne mentslistene ved at det er innført obligatorisk kontingent 
for abonnenter bosatt utenfor soknene samt at frivillige gaver 
økte betraktelig ved utgivelsen av julenummeret.
Det vises for øvrig til regnskap for menighetsrådene.

Heimdal, den 3. februar 2015
DAGFINN THOMASSEN

 Aktiviteter for barn og unge
Babysang på Berg bedehus og Esp bedehus, annenhver fredag kl. 11.00. Se info. på www.tøtsj.no

Fusion ungdomsklubb, 7.-10. trinn, Berg bedehus annenhver fredag kl. 18.00. Oppstart 9. januar. Se info. på www.tøtsj.no

Onsdagsklubben, 3-10 år, Esp bedehus kl 17.30-19.00: 25. februar, 11. mars, 25. mars, 8. april, 22. april og 13. mai.

Skaperfest – musikalhelg for 4. klassinger. 14.-15. mars i Bynes-aulaen. Invitasjoner kommer i posten.

Høytidsgøy før påske og pinse, 2.-3. klassinger. Invitasjoner kommer i posten.

Kirkesprell på Byneset, 1.-2. klassinger. Invitasjoner kommer i posten.

Karnevalsgudstjeneste i Leinstrand kirke 1. mars kl. 11.00.

Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 15. mars og 19. april.

Søndagsskole Byneset kirke kl. 11.00: 8. mars, 22. mars og 3. mai.

Byneset familiekor. Spongdal skole 22. mars og 19. april kl. 16.00.

Ungdomskoret Thunder, Heimdal kirke hver onsdag kl. 19.00-21.00.

Barnekoret Komba-ja, Kolstad kirke hver onsdag kl. 17.30-18.00.

Bynesstrupan
Bynesstrupan med dansere fra Spongdal 
 ung domsskole og Byneset RG og band,  inviterer 
til stort show søndag 12. april kl 16.00  
i  Bynesaulaen.

• Pop og rockeballader blir fremført
• Kaffe og kaker i pausen
• Billetter kr 200,-
• Barn/Honnør kr 100,-
• Familie kr 400,-

Hjertelig velkommen.

Arrangør: Bynesstrupan

Historielagets vårmøte 
mandag 20. april 2015 kl. 19.00

i Bynesaulaen. Det blir vist opptak av  
«Messingsong» på storskjerm.

Bjørn Erik Røstums minnefond
Det er for 2015 gitt kr 7.000,- fra minnefondet 
til Byneset menighets ungdomsarbeid.

Halldis og Rolf Røstum
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FLYGEL TIL BYNESAULAEN

Det er nedsatt en komité som  
har startet arbeidet med å  
skaffe flygel til den flotte Bynes- 
aulaen. Initiativet er en oppfølging  
av «Messingsong» der deler av  
overskuddet gikk til innkjøp av nytt flygel til aulaen. 
Komiteen ønsker å anskaffe et instrument som ikke 
bare er attraktivt for barn og unge talent og nødvendig  
 akkompagnement av allsang, kor og sangere, men som 
også kan trekke topp konsertpianister til storstua. 
Komiteen har derfor ambisjon  om anskaffelse av et 
instrument med samme størrelse som det som står på 
Byscenen, i folkebiblio tekets sal og i salen på Ringve 
 museum. Det er et  Steinway flygel, C-modell, med  
innkjøpspris nytt ca. kr 1.100.000 kr.

Komiteen har sendt søknader til flere fond og legater og 
allerede fått positiv respons. 

Det vil også bli anledning for bygdefolket til å støtte 
 prosjektet. Komiteen vil selge «aksjebrev» pålydende  
kr 1000,-. På denne måten kan du være med å gi ditt 
bidrag til flygelet. Vi kommer tilbake med nærmere 
 informasjon om dette når det er klart for salg.

Komiteen består av Harald Bjørkøy (leder), Øystein 
 Baadsvik, Randi Stene, Roar Wik, Solveig Slettahjell,  
Christine Goedecke, Jostein Køften og Dagfinn  Thomassen.

Inviterer til årsmøte 
mandag 2. mars 2015 kl. 19.00 i Rye samfunnshus

Kveldens program:
• Byneset seniorkor synger
• Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg holder foredrag  

og viser bilder fra bygdebok 7:  
«Husmannsvesenet og utvandringa til Amerika»

• Kaffeservering

Årsmøtesaker:
• Styrets beretning 
• Revidert regnskap
• Fastsettelse av medlemskontingent for 2016
• Innkomne forslag
• Valg i følge lagets vedtekter
• Løsning på og julequiz 2014. Premiering!
• Orientering om spel i Onsøyhåggån  

21.–23. august 2015
• Andre lagssaker                                                                                   

Styret

Husmannsdrømmen 2015
21.–23. august 2015 blir det spel i Onsøyhåggån

Etter å ha gjennomført friluftsteater i 2012 og 2013, vil 
det i år bli gjort mange forbedringer som vi håper vil falle i 
smak hos  publikum.

Det er stort sett de samme som var med i oppsettinga i 
2013 som fortsetter nå. Nytt så langt er at vi har engasjert  
regissør  og dramaturg. Det er Knut Høiem, som har 
 erfaring med slike oppsettinger i Meråker. Roar Wik vil 
skrive flere sanger.

Til nå har det vært slik at de som har vært engasjert i 
spelet har hatt mange oppgaver. Eksempelvis har Torger 
Onsøyen vært skuespiller med flere roller, hatt ansvar for 
parkeringsmuligheter, skyss for handicapede, gjort forbere-
delser på spillarenaen og hatt med kaffe på alle samlinger.

I år prøver vi å fordele litt på oppgavene rundt spelet.  Set-
ter ned komiteer for arbeidsoppgaver. Vi håper at noen av 
dere som leser dette kan tenke seg å være med på ett 
eller annet. 

Kan du tenke deg å hjelpe til med noe av dette så send 
e-post til ingegjerd_opland@hotmail.com, eller ring  
 Ingegjerd Opland telefon 922 42 223.

Komiteer der det er plass for flere: 
Parkering og skyss, kostymer, PR, sørge for mat og 
 service til utøvere, organisering av billettsalg.

Prøveplan:  
Uke 33: Prøver noen kvelder
15. og 16. august: Tuttiprøver
Uke 34:  Øving hver kveld
21. august: Generalprøve med mellomtrinn  
 Spongdal- og Rye skoler
22. august: 2 forestillinger  
23. august:  1 forestilling
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Nytt lydanlegg i Leinstrand kirke

Noen har kanskje registrert at lyden i 
høyttalerne i Leinstrand kirke ikke har 
vært verdens beste de siste årene. Lyd-
anlegget fra 1960-tallet må vel kunne 
sies å ha gått ut på dato. Det oppleves 
frustrerende å sitte i kirkebenken og ha 
problemer med å oppfatte det som blir 
sagt gjennom skurring og knitring. Men 
nå blir det andre boller! Det er med stor 
glede vi kan  meddele at Trondheim lyd på 
oppdrag av Kirkelig fellesråd i Trondheim 
har  montert et topp moderne lyd anlegg 
i kirka. To slanke søyler fra BOSE fylt 
med mange små element sender lyden 
ut både til de på de fremste radene, så 
vel som til de på bakerste benk. En liten 
digital mikser i klokkerstolen gir mulighet 
til å koble til flere mikrofoner og ev. gitar, 
el.piano eller andre lydkilder om ønskelig.  

Nå blir det klar tale i Leinstrand kirke!

Tekst og foto: Bjørn-Olav Berg

I. FORENINGSMØTER PÅ SØNDAGER
8. februar: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30
19. april: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
10. mai: hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30
07. juni: hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30
23. august: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30
20. sept.: hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

II. MISJONSUKE VÅREN 2015,  10.–15. mars (uke 11)
Taler: Hilde og Morten Øystese 

Tirsdag 10. mars:  
hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30

Onsdag 11. mars:   
hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

Torsdag 12. mars:   
hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

Søndag 15. mars:  
Jubileumsfest 100-årsjubileum i Berg bedehus  
Merk tiden!  kl. 19.00  
Taler: Olav Vestbøstad

III. RØDDEFEST 
Søndag 22. november: 
Røddefest ved Berg bedehus  kl. 19.30

IV. MØTEUKE HØSTEN 2015, 20.–23. oktober (uke 43) 
Tirsdag 20. oktober: 
hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30

Onsdag 21. oktober: 
hos Nora og Aasmund Brenne kl. 19.30

Torsdag 22. oktober:  
hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

Fredag 23. oktober: 
hos Eldbjørg og Ola Røstum kl. 19.30

NB. Det tas forbehold om forandringer i programmet.

Møteoversikt 2015 
for Byneset Misjonsforening,
Norsk Luthersk Misjonssamband

Byneset Normisjon
Møter våren 2015

Søndag  1. mars        
Berg bedehus kl. 19.30  
Andakt ved Astrid Breivold

2. påskedag 6. april    
Berg bedehus kl. 19.30 Påskelovsang

Søndag 26. april         
Berg bedehus kl. 19.30

Søndag 31. mai          
Berg bedehus kl. 19.30 Andakt ved Bjørn Roger Karlsen

Ettermiddagstreff 
i Esp bedehus

tirsdag  3. mars kl. 18.00 merk tiden.  
Andakt ved Sveinung Enstad.

Torsdag 7. mai kl. 18.00 merk tiden.
Ragnar Evenstad kåserer om Falkbergets liv og diktning.

Rakedugnad 
på Leinstrand kirkegård

Tirsdag 28. april kl. 18.00
Ta med nødvendig utstyr.
Kaffe m.m. etterpå.
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HITTEGODS
En bunadsjakke for dame har  
hengt i Leinstrand kirke lenge, 
sannsynligvis siden jula 2013.

Henvendelse Helge Venås,  
telefon 481 13 942 eller e-post:  
helge.venas@kirken.trondheim.no

Årsmøter i menighetene 

BYNESET MENIGHET
Søndag 22. mars etter gudstjenesten i Byneset kirke  
kl. 11.00.

LEINSTRAND MENIGHET
Søndag 19. april etter gudstjenesten i Leinstrand kirke 
kl. 11.00. "Hva gjør vi med kirkeskogen på Hølonda"?  
Søndag 3. mai Leinstrand kirke kl. 17.00.

Leinstrand bygdekvinnelag 
Møte på Nypantunet 
onsdag 18. mars kl. 19.00

Vi får besøk av ELLEN KRISTINE PRYTZ, farge- og stil-
konsulent. Hun vil holde foredrag, «pynter» damer hun 
rekker, og har med om fargetrend for våren.

Bevertning, utlodning. Inngang kr 50,-.
Alle hjertelig velkommen.

Leinstrand bygdekvinnelag holder kurs i 

«Lær å spinne på håndtein»
13. april 2015 kl. 18.00  
1 kveld á 3 timer.

Hver deltager får litt ull.  
Utlån av redskap til spinning.
Leder Marianne Glørstad, e-post tanteull.com
Hver deltager betaler kr 300,- for kvelden.
Kurset holdes på Nypantunet bo- og servicesenter 
(Storstua).
Interesserte melder seg til Ragnhild Selbæk,  
studieleder innen 1. april.

Basar i Esp bedehus 
fredag 17. april kl. 19.00  

• Andakt v/Audun Slettahjell 
• Sang av Ekbergkoret 
• Åresalg
• Bevertning 

Alle hjertelig velkommen. 

Styret i Esp bedehus

Rake- og ryddedag 
på Byneset kirkegård

Årets rake- og ryddedag avholdes  
mandag 27. april fra kl. 18  
(– eller gjerne litt tidligere!).
Blir været for ruskete, prøver vi onsdag 29. april.
Kaffe m.m. og en hyggelig prat etter endt innsats!
Kryss av på kalenderen og møt opp! 

NB! Vi trenger også mere "ungt blod"! 
 
Styret i Byneset Blomsterfond

Ettermiddagstreff  
på bydelskafeen Spongdal

Onsdag 25. februar kl. 17.00 
• Andakt
• Steinar Supphellen kåserer  

over «Den allsidige Wergeland»
• Sang, bevertning 

Alle hjertelig velkommen.

Onsdag 22. april kl. 17.00 
• Andakt ved Dagfinn Thomassen
• Sang av «Harmonium» 
• Bevertning 

Alle hjertelig velkommen. 

Diakoniutvalget i Byneset menighet



Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) 
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

I kriser er vann kritisk! 
Vi er der i katastrofen 

med rent vann. 
Nå trenger vi deg.

FASTEAKSJONEN 2015 
22.–24. MARS

SKAPERFEST !
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Byneset Bygdekvinnelag  
Utdrag fra årsmelding i 2014

Styret: Anne Lise Thomassen leder
 Ingegjerd Opland kasserer
 Siri Wik sekretær
 Brit Skjøstad vara
 Hildur Risstad vara

Laget har 22 medlemmer, og det er holdt 5 styremøter  
og 3 medlemsmøter.

Oppsummering av møter og aktiviteter:
• Laget «Bynessuppe» til barn og voksne i Rye barne-

hage.
• Kurs i kvitost, mølsgraut og gomme.
• Advent og hyggekveld for medlemmer med følge hos 

Anne Lise Thomassen.
• Medlemsmøte hvor medforfatter Kjersti Brobakk  

fortalte om boka Kjærlig hilsen, Finnmarksbrev  
1945-1953.

• Serverte kirkekaffe på bydelskafeen.
• Kurs for barn og voksne i «sunn matglede».

• Medlemsmøte hvor Solfrid Engen viste bilder og  fortalte 
fra sin padletur i Amazonas.

• Gikk i bygdas 17. mai tog.
• Solgte rømmegrøt for Sør- Trøndelag bygdekvinnelag på 

matmessa i sommer. 
• Hadde salg av kaffe og sveler på kulturdagen i Onsøy-

håggån.
• 2 deltakere på inspirasjonsseminaret:  

«Bygdekvinner i hundre» på Lillehammer.
• Deltok på ledersamling i Trondheim.
• 2 deltakere på Årsmøtet i Sør-Trøndelag bygdekvinnelag.
• Sommeravslutning i Olastu.

Styret i 2015:
Siri Wik kontaktperson
Ingegjerd Opland kasserer
Brit Skjøstad sekretær
Hildur Risstad vara
Laila Frøseth vara
Brit Skjøstad sekretær

Konfirmantene ringer på hos deg tirsdag 24. mars fra kl. 18.00

MUSIKAL-FREMFØRING i Bynes-aulaen (Spongdal skole)
søndag kl. 15.00 

9-10 ÅRINGER SYNGER, SPILLER OG DRAMATISERER.
GRATIS INNGANG. Kirkekaffe.



Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

begravelser.
Isak Erling Stene
7074 Spongdal
Tlf: 920 90 393

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

begravelser.
Isak Erling Stene
7074 Spongdal
Tlf: 920 90 393

Litt ekstra høytid!
 Synger i bryllup og

begravelser.
Isak Erling Stene
7074 Spongdal
Tlf: 920 90 393

DØGNVAKT 72 87 10 22
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DATO DAG TID STED NATTV. PREST OFFER DIVERSE

01.03. 2.s. i fastetiden 11.00 Leinstrand kirke nei SE/B-OB Familiekoret Karnevalsgudstjeneste 
Sang av familiekoret

08.03. 3.s. i fastetiden 11.00 Byneset kirke ja Vikar Kirkens SOS Søndagsskole

15.03. 4.s. i fastetiden 11.00 Leinstrand kirke ja SE Kirkens SOS Søndagsskole

22.03. Maria 
Budskapsdag

11.00 Byneset kirke ja SE Menighets arbeidet Søndagsskole 

29.03. Palmesøndag 11.00 Nypantunet ja BAa  

17.00 Bydelskafeen ja BAa Menighets arbeidet

02.04. Skjærtorsdag 19.00 Leinstrand kirke ja SE Kveldsmat

03.04. Langfredag 19.00 Byneset kirke nei SE Pasjonsgudstjeneste

05.04. 1. påskedag  11.00 Leinstrand kirke ja SE Sjømannskirken

06.04. 2. påskedag  11.00 Byneset kirke ja SE Sjømannskirken

12.04. INGEN GUDSTJENESTE

19.04. 2.s. i påske tiden  11.00 Leinstrand kirke ja SE Menighets arbeidet Søndagsskole

26.04. 3.s. i påske tiden 11.00 Byneset kirke nei DT/B-OB Menighets arbeidet Samtalegudstjeneste

18.00 Leinstrand kirke nei DT/B-OB Menighets arbeidet Samtalegudstjeneste

01.05. Off.høytidsd. 09.00 Rye kapell nei SE Kristne arbeidere 

03.05. 4.s. i påske tiden  11.00 Byneset kirke ja SE Menighets arbeidet Søndagsskole

10.05. INGEN GUDSTJENESTE

14.05. Kristi himmelfartsdag 11.00 Leinstrand kirke ja SE m/fl. Ukraina Prostidag

17.05. Grunnlovsdag 10.00 Leinstrand kirke  nei SE Redd Barna Festgudstjeneste

12.00 Bynesaulaen nei SE Redd Barna Festgudstjeneste

23.05. Pinseaften 10.00
12.00
14.00

Byneset kirke
Leinstrand kirke
Byneset kirke

nei
nei
nei

DT/B-OB
DT/B-OB
DT/B-OB

Menighets arbeidet
Menighets arbeidet
Menighets arbeidet

Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon

24.05. 1. pinsedag 10.00

12.00

Leinstrand kirke

Byneset kirke

nei

nei

DT/B-OB

DT/B-OB

Menighets arbeidet
Menighets arbeidet

Konfirmasjon

Konfirmasjon

25.05. INGEN GUDSTJENESTE

31.05. Treenighets søndag 11.00 Frøset amfi nei SE Kirkens Nødhjelp Skaperverkets dag

Med forbehold om endringer.

I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 01.03. til 31.05.

Forkortelser

SE = Sveinung Enstad
DT = Dagfinn Thomassen

B-OB = Bjørn-Olav Berg
BAa = Bertel Aasen

Takk 
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og  
penge gaver ved vår kjære Oddmund Langlo sin bortgang.  
En spesiell takk til hjemmesykepleien på Byneset. 

Guri Annie, Anne m/familie, Olav m/familie og Ottar 



Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24

Martin Strand har utfordret meg som en av "storblåsaran" i Rye skolekorps. Jeg var så heldig 
å få være med i den første perioden etter at Rye skolekorps ble stiftet på begynnelsen av 
1960-tallet. Jeg tror nok at jeg ble tildelt tubaen ut fra fysiske forutsetninger, men lærte meg 
snart å sette pris på instrumentet, og ikke minst opplæringen som vi fikk heime hos Martin 
Strand. Etter å ha gått opp bakkene fra Rye med tubaen i ryggsekken ventet det oss alltid en 
gjestfri mottakelse. Det ble slutt med både skolemusikk og tuba etter noen år, men jeg har 
 alltid hatt stor glede av å treffe igjen min gamle læremester ved ulike anledninger senere.

Som min salme har jeg valgt "Blå salme" av Erik Bye. Tittelen har sammenheng med den blå 
timen – overgangen mellom dag og kveld. Samtidig har den også referanse til overgangene i 
livsløpet og er derfor en kveldssalme i dobbel forstand. Sangen er en av flere kvalitetssanger 
fra Erik Byes hånd og ble nylig innlemmet i Norsk salmebok (nr. 832). Når jeg har festet meg 
ved denne salmen har det også sammenheng med Henning Sommerros vakre melodi. Både 
tekst og melodi ble skrevet i 1994.

Min utfordring går videre til Harald Bjørkøy.

Knut Røstum

Blå salme
Musikk: Henning Sommerro. Tekst: Erik Bye  

Jeg synger meg en blå, blå salme
når dagen svinger hatten til farvel
og ror med sakte åretak mot strender
dit alle dager ror når det blir kveld.
Da søker jeg min hvile
ved treets trygge rot
mens sankthansormer gløder grønt
i gresset ved min fot.
Da synger jeg min salme.

Da synger jeg min salme.
Jeg synger meg en blå, blå salme
og takker for all grøde som ble min.
For lyse døgn, for barneskritt i tunet
og dine gode kjærtegn mot mitt kinn.
Men òg for våkenetter
som aldri unte ro
men gav min dag et dunkelt drag jeg 
aldri helt forsto.

Jeg synger meg en blå, blå salme
til deg, du Hånd som sanker og som sår
og senker deg med signing over jorden
med legedom for alle våre sår.
Som byr oss rette ryggen
stå opp og gå i strid.
med løftet hode skal hver sjel
gå inn i Herrens tid.
Så synger vi vår salme.

Min salme


